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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

بػػيف العمػػؿ والحيػػائ العازميػػة مػػزيم  ػػحي لمعامػػؿ هػػي ممار ػػة حياتػػو  التػػوازفيعػػد 
المينيػػة والصي ػػية وتق ػػيـ االدوار والم ػػيوليات بينيمػػا مػػ  القػػدرئ عمػػ  التوهيػػؽ بينيمػػا 

مدى الطويؿ، ومف ىنا يقتضػي التػوازف االيجػابي بػيف العمػؿ والحيػائ العازميػة مػف عم  ال
اال اف ممار ػػػات ، يػػػاؿ ال ػػػيطرئ والمرونػػػة وي ػػػبا النجػػػاح عنوانػػػا لكػػػؿ مػػػف الجيتػػػيف

الثقاهػػة التػػي تػػـ ت ػػميميا لمحػػد مػػف ال ػػراع بػػيف العمػػؿ أو  التػػوازف تعتبػػر مػػف البػػرامم
ممار ػة االدوار االجتماعيػة  ر هاعميػة هػي العمػؿ وهػيوالحيائ وتمكيف العماؿ ليكونوا اكثػ

االيرى، كما اف االنتقاؿ مف مصاىدئ ممار ة التوازف بػيف العمػؿ والحيػائ ئولزػؾ الطبقػة 
العماليػػة وا ػػتيعابيـ واالعتػػراؼ بم ػػاىمتيـ بػػدور الرعايػػة ئط ػػاليـ ورعايػػة كبػػار ال ػػف 

 التحوؿ اليزاؿ قيد العمؿ بو.ه مف االمور المجتمعية الميمة اال انو ىذا اعتبار ب

كمػػا اف التريػػرات الديمويراهيػػة هػػي امػػاكف العمػػؿ والتػػي تكػػوف مػػف يػػاؿ ديػػوؿ  
 ػػػػػػوؽ العمػػػػػػؿ بصػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر اكثػػػػػػر مػػػػػػف ال ػػػػػػابؽ، والتحػػػػػػوؿ هػػػػػػي اليياكػػػػػػؿ إلػػػػػػ   المػػػػػػرأئ
ارت ػػػاع عػػػدد الوالػػػديف الوحيػػػديفق، وكػػػذلؾ التقػػػدـ التكنمػػػوجي، ومػػػف مجمػػػوع ىػػػذه )اال ػػػرية
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ت وال ػػػراعات ايتم ػػػت االدوار المتعػػػددئ ئهػػػراد ومػػػا عمػػػ  المي  ػػػات والتريػػػرا  ػػػبا ائ
والجيػػػات المصػػػرمة لميػػػد العاممػػػة اال وضػػػ  اطػػػار ا ػػػتراتيجي مػػػنظـ متػػػوازف بػػػيف العمػػػؿ 

 والحيائ العازمية والتي تعود بالن   عم  القوى العاممة وا حا  العمؿ والمجتم .

  :ما يأتيإل   ف التطرؽبالموضوع مف كاهة الجوان  ال بد م اإلحاطةررض لو 

الدرا ػػة الميتمػػة بػػ براز  الدرا ػػة ربمػػا بكونيػػا أىميػػةتتجمػػ   :أهميــة الدرا ــة :أولا 
دور التػػوازف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ العازميػػة مػػف الناحيػػة القانونيػػة، ب ػػب  ايػػتاؼ االدوار 

انوف  ػوؽ العمػؿ، واال ػت ادئ مػف مرونػة قػإلػ   لمرجؿ والمرأئ دايؿ اال رئ وديوؿ المرأئ
العمػػػؿ بػػػاالعتراؼ بالعمػػػؿ الموقػػػت والجززػػػي، والػػػذي يعطػػػي االمكانيػػػة لمتػػػوازف بينيمػػػا، 

القػػوانيف المنظمػػة لمتػػوازف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ العازميػػة واالت اقيػػة  بت ػػميط االضػػواى عمػػ 
ووضػ  مجموعػة مػف التػدابير ال ػديقة التوهيقيػة لمموازنػة بينيمػا، ، الدولية المنظمة لػذلؾ

قعيػا ال ػػحي والن  ػي واالجتمػػاعي عمػػ  حيػائ الطبقػػة العماليػة محققػػا هػػي والتػي يكػػوف و 
 النياية االماف المجتمعي لكاهة اهراد المجتم .

ىنػاؾ تركيػز واضػا  البحث ىػي افتتج د مصكمة الدرا ة  :مشكمة الدرا ة :ثانياا 
اح مػػف قبػػؿ الجيػػات التػػي تصػػترؿ هييػػا القػػوى العاممػػة عمػػ  العوازػػد الماديػػة وتحقيػػؽ االربػػ

واالنتاجية العالية، وتػرؾ الجانػ  الػذي ال يقػؿ عػف اىميػة الحيػائ المينيػة اال وىػو الحيػائ 
الممار ػػات االجتماعيػػة أو  الترهيػػوأو  رعايػػة كبػػار ال ػػفأو  العازميػػة مػػف رعايػػة االط ػػاؿ

والتػػي ليػػا تأثيرىػػا المباصػػر عمػػ   ػػحة الطبقػػة العماليػػة وكػػذلؾ العمميػػة االنتاجيػػة وهػػي 
  يكوف عالة عم  المجتم . تم  لكي الالنياية المج
مصػػتركة لم يا ػػات رييػػة وضػػ  إمكانيػػة ت تػػرض الدرا ػػة  :فرضــية الدرا ــة :ثالثــاا 

وضػػػ  بػػػرامم أو  االجتماعيػػػة التػػػي تتبنيػػػا الدولػػػة مػػػف يػػػاؿ التن ػػػيؽ بػػػيف ىػػػذه القػػػوانيف
حيػائ الضروط التي تعاني منيا الطبقة العاممة لمتوازف بيف العمػؿ وال ت اعد عم  تي يؼ

ىػػػا مػػػف القضػػػايا الميمػػػة التػػػي ت ػػػتحؽ الوقػػػوؼ عمييػػػا هػػػي تنميػػػة المػػػوارد اعتبار المينيػػػة و 
البصػػػػػرية، وتمقػػػػػ  اىتمامػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ ا ػػػػػحا  العمػػػػػؿ والعمػػػػػاؿ، والحكومػػػػػة والبػػػػػاحثيف 

 وو ازؿ االعاـ. فاالكاديميي
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 نعتمد هي درا ػتنا المػنيم التحميمػي الو ػ ي لمن ػوص  :منهجية الدرا ة :رابعاا 
ولمعرهػػة  هػػي التصػػريعات العراقيػػة بػػالتوازف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ العازميػػة نونيػػة اليا ػػةالقا

التػػدابير ال ػػديقة لمتػػوازف بػػيف العمػػؿ  مػػدى التنا ػػؽ والتواهػػؽ بػػيف ىػػذه القػػوانيف ووضػػ 
 .والحيائ العازمية
ؼ عػػر متل ائوؿ نق ػػـ الدرا ػػة عمػػ  مبحثػػيف ني ػػص  :هيكميــة الدرا ــة :خام ــاا 
التعػػرؼ عمػػ  التطػػور  ائوؿازف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ مػػف يػػاؿ المبحػػث التػػو  عمػػ  ماىيػػة

عػػدـ إلػػ   التػػي تػػيدي  ػػبا التػػارييي لمتػػوازف ومػػف ثػػـ تعري ػػو ومػػاىي اىداهػػو ومػػاىي ائ
عػػف التػػدابير ال ػػػديقة  التػػوزاف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ العازميػػة، وهػػػي المبحػػث الثػػاني نػػتكمـ

اؿ اال ػػت ادئ مػػف نظػػـ اال ػػتراحة واالجػػازات لمتػػوزاف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ العازميػػة مػػف يػػ
كالعمػػؿ الموقػػت  التػػي قررىػػا قػػانوف العمػػؿ، وكػػذلؾ اال ػػت ادئ مػػف مرونػػة اجػػراىات العمػػؿ
كرعايػػػة االط ػػػاؿ  والجززػػػي والعمػػػؿ عػػػف بعػػػد، وكػػػذلؾ اال ػػػت ادئ مػػػف ال يا ػػػات الرعويػػػة

قييا ال ػػحية ورعايػػة كبػػار ال ػػف، وهػػي النيايػػة اال ػػت ادئ مػػف اليػػدمات االجتماعيػػة بصػػ
 والثقاهية واال كانية.

 األولادلثحث  
 هاهيح التىازى تني العول واحلياج 

لة التػػػوازف مػػػػف االهتراضػػػات ال ػػػػحية هػػػي كػػػػؿ ا ػػػرئ مػػػػف اجػػػؿ تقا ػػػػـ تعػػػد م ػػػػأ 
الحيػػائ المينيػػةق وهػػي )لمواجيػة تحػػديات الحيػػائ هػػي العمػؿ بػػيف الرجػػؿ والمػػرأئ تالم ػيوليا
جيػؿ واعػي ومثقػؼ، ومحاربػا وطػارد لمبطالػة، لػذا  ػوؼ  الحيائ العازميػةق ئنصػاى)اال رئ 

تعري ػو، ومػاىي ال وازػد المتويػائ مػف إلػ   نقوـ بألقاى نظرئ تارييية عم  تطػوره، ومػف ثػـ
و االجتماعيػػة واالقت ػػادية والديمرراهيػػة وهػػؽ أ ػػبابوهػػي النيايػػة نػػتكمـ عػػف ، التػػوزاف منػػو

 المطال  االتية:
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 األولادلطلة  
 ًظرج تارخييح 

العازمية لـ تأتي مف هراغ وانما  والحيائ لمموازنة بيف العمؿ اف المقاى نظرئ تارييية 
والتػػي  مػػف القػػرف المن ػػـر توال ػػبعينيا يػػاؿ هتػػرئ ال ػػتينات جػػاىت مػػف ميػػاض ع ػػير

 المينيػػػة هػػػي العمػػػؿ ىػػػي اال ػػػاس هػػػي قضػػػية العمػػػؿ، ا ػػػحا  العمػػػؿ اف الحيػػػائ اعتبػػػر
التػػديؿ لتنظػيـ االمػػور االجتماعيػػة إلػ   ممػػا دهػ  الػػدوؿاال ػتثناى الم ػػيوليات العازميػة، و 

مػػػػػا ىػػػػو إال   ػػػػورئ مػػػػػف  ػػػػور العدالػػػػة االجتػػػػػػماعية التػػػػي ت ػػػػػع  ه اعتبػػػػار ، بق1)لمعمػػػػاؿ
تحػقيؽ ذلؾ، لػذا انبػرت منظمػة العمػؿ الدوليػة والعربيػة بوضػػ  إل   المجتمػعات المتطورئ

اىػػػا الكثيػػػر مػػػف التػػػػصريعات ، و ػػػػارت عمػػػ  يطق2)االت اقيػػػات المنظمػػػة لمعطمػػػة المػػػأجورئ
 أيػػرى بعبػػارئأو  ،ق3)قpaid Vacationالمقارنػػة، والتػػي تبنػػت مبػػدأ العطمػػة المػػأجورئ )

ىػذا التريػر هػػي المػػواقؼ لػػـ يػأتغ مػف هػػراغ ولكػف ىػػذا  اال اف، اإلجػازات المدهوعػة االجػػر
عيػػة التطػػور اتػػ  بعػػد ازدىػػار ائوضػػػاع االقت ػػادية وانتصػػار االهكػػار والمبػػاد  االجتما

إجػػػازئ ا ػػػبوعية، ومػػػف ثػػػـ إجػػػازئ إلػػػ   يػػػـو اإلجػػػازئ ييػػػر المدهوعػػػة االجػػػر هبعػػػد اف كػػػاف
تمػػػؾ التػػػي يح ػػػؿ عمييػػػا لظػػػروؼ أو  تمػػػؾ التػػػي يح ػػػؿ عمييػػػا عنػػػد مرضػػوأو   ػػنوية،

 .ق4)يا ة مف الحمؿ والوض  وائمومة

ولكف ىذا االنحدار هػي ن ػبة العمػاؿ المزويػة هػي تػولي الميػف لمػػدئ طويمػة قػد ال  
ايػػػػجاد إلػػػ   والػػػذي ادى بػػػدوره، مػػػػثؿ هعػػػًا التريػػػر الكبيػػػر الحا ػػػؿ مػػػف أي عمػػػؿ هػػػرديي

الكثير مف الوظازؼ والعديد مف الصركات الجديدئ والتي بدورىا اوجدت اعػدادًا ال ح ػر 
ن ػػػبة مزويػػػة قميمػػػة قػػػد كانػػػت قػػػد هػػػ ف  ليػػػا مػػػف الوظػػػازؼ الجديػػػدئ وهػػػي المقابػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ

                                                           

ِماي ِمثٛي ٌٍٕشش فٟ ِدٍح  ذٛاصْ اٌح١اج ِغ اٌؼًّ ٌٍم١اَ تزٌه اٌحك ٚذدٕة اٌّخاطش، خ١ُ ت١شد: (1)

ٍِٛاخ اٌذ١ٌٚح االٔرش١ٔد ، ِٕشٛس ػٍٝ شثىح اٌّؼ2006خش٠ف  ،33ِدٍذ ، ػاللاخ اٌؼًّ ا١ٌَٛ

 .http://www.worklifebalance.com ػٍٝ اٌشاتظ اٌراٌٟ:

ٝ: اٌّرؼٍمح تشاْ األٌٌٚزا ٔدذ ذٕظُ االذفال١اخ إٌّظّح ٌإلخاصج اٌّذفٛػح االخش ِٕٚٙا، االذفال١ح  (2)

 َ(.1336( ٌؼاَ)52االخاصاخ ِذفٛػح االخش سلُ )

 .203،ص1351ٌّؼاسف، تغذاد،د. ِحّذ ػض٠ض: الرصاد اٌؼًّ، ِطثؼح ا (3)

اٌٛع١ظ فٟ اٌرشش٠ؼاخ االخرّاػ١ح" ػاللاخ اٌؼًّ اٌدّاػ١ح " اٌىراب  :د. احّذ حغٓ اٌثشػٟ (4)

 .520،ص2006، ، داس إٌٙضح اٌؼشت١ح، اٌما٘شج3إٌماتاخ اٌؼّا١ٌح،ج األٚي:
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مػػد، ولكػػف معظػػـ المػػراقبيف اوردو ق ػػة ميتم ػػة جػػدًا ا ػػتيدمت لتػػولي الميػػف طويمػػة اال
بصػأف االنحػدار هػي ن ػبة تػػولي الميػف الطويمػة ائمػد وعػػف اإلنيػاى الطػوعي المتزايػد مػػف 

طويمػة االمػد، ومػرد ذلػؾ أن يػـ قػد ا ػبحوا عبزػًا ثقػيًا مػف جػراى  ـقبؿ الم تيدميف لميني
لموقتػػة، والعمػػؿ بوقػػت جززػػي، ممػػا صػػاع العقػػود ا، ق1)التكػػاليؼ ال ػػحية وحقػػوؽ التقاعػػد

 بعد ليواك  المرونة هي قانوف العمؿ.، والعمؿ عف

 ػوؽ العمػؿ إل   كما اف التريرات هي العادات والتقاليد االجتماعية وديوؿ المرأئ 
 ونضػوج االهكػار الجيػدئ لػدى الرجػاؿ الداعمػة، وارت اع الم ػتوى التعميمػي والثقػاهي لممػرأئ

اؿ والن اى هػي العمػؿ والحيػائ العازميػة وكػؿ ىػذه االمػور ادت تق يـ االدوار بيف الرجإل  
 ايجاد التوازف بينيما.إل   بدورىا

  ائولمف ياؿ ىذا الطرح ترير الراي واالهكار والتي كانت هي ال ترئ  لذا يتبيف 
اال اف االمػر تريػر بعػد تريػر ، بػالحقوؽ الازمػة لمتػوازف بػيف العمػؿ والحيػائ يير معترؼ

 الدولة هي المجاؿ االجتماعي وهرضت مجموعة مف الحقوؽ لمطبقة العاممة تديؿ هم  ة
ومنيػػا االجػػازات التػػي يتمتػػ  بيػػا القػػوى العاممػػة، اال انػػو بعػػد التطػػور التكنمػػوجي وصػػيوع 

مػف القػدرئ لمرجػاؿ والن ػاى  االعماؿ الق ػيرئ والموقتػة والعمػؿ عػف بعػد ا ػبا ىنػاؾ نػوع
الرعايػػة، وهػػي إلػػ   الػػذيف يكونػػوف بأصػػد الحاجػػة هػػي ممار ػػة التػػوازف ورعايػػة االصػػياص

نياية المطاؼ نرى ترير هػي المواقػؼ والتقاليػد االجتماعيػة بالن ػبة لممػرأئ بػديوليا  ػوؽ 
العمػػؿ وزيػػادئ الػػوعي لمرجػػؿ وتصػػارؾ الم ػػيولية بػػيف الن ػػاى والرجػػاؿ ا ػػبا مػػف المحػػتـ 

 وض  تدابير  ديقة لمموازنة بيف العمؿ والحيائ العازمية.

 الثاًي طلةادل
 هفهىم التىازى تني العول واحلياج العائليح 

 ىا مف الم اىيـ الوا عة التياعتبار تحديد التوازف بيف العمؿ والحيائ العازمية ب إف 

                                                           

(1) Alan Hyde: Employee Oranization and Employment Law in the Changing 

us Labor market: America moves Toward Shorter –Time Jobs, ,universita 

degli  studi catania, p5-6.  
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المينة والطموحق مف جان ، )تضـ بيف جناحييا التواهؽ المطمو  بيف العمؿ والذي يضـ
والتنميػة الروحيػةق مػف جيػة ايػرى ،  رئالمتعة وال حة والترهيو، واال)والحيائ التي تضـ 

 .ق1)ميزاف الحيائأو  ىا توازف ح ظ الحيائاعتبار ب

 ائوؿالتعريػػػؼ  لػػػذا ىنػػػاؾ مػػػف التعري ػػػات التػػػي تبػػػيف ىػػػذا الم يػػػوـ، والتػػػي ذىػػػ  
منيا: بانو المقدرئ الذاتية لم رد عم  تحقيؽ الدور المنصود منو هي مجالي العمؿ واال ػرئ 

 .ق2)التصارؾ بينو وبيف صركازو لمح اظ عم  عممو وا رتو أو  بقدرتو عم  الت اوض

اليو منظمة االمػـ المتحػدئ هػي تعري يػا بانػو: مجموعػة مػف ترتيبػات  تاما ما ذىب 
تحقيؽ أىداهيا ب يجاد بيزة عمؿ تت ػـ بمرونػة كبيػرئ مػف إل   العمؿ الميتم ة والتي تبري

الحيػائ الصي ػية مػ  اال ػياـ هػي ك ػاىئ ياؿ ايجاد التوازف ائمثؿ بيف الحيائ المينيػة و 
 .ق3)المنظمة

همػػف يػػاؿ ىػػذا العػػرض يتبػػيف اف ىنػػاؾ م ػػالة اهتراضػػية لمتػػوازف الحيػػائ المينيػػة  
م در رزقوق )ه الصرياف النابض لمعامؿ وئ رتو مف الناحية االقت ادية اعتبار العمؿق ب)

لتػػي تكػػوف بأصػػد  ػػاح  العمػػؿ الػػذي يعمػػؿ معػػو وبػػيف ا ػػرتو اأو  وك ػػ  ود المي  ػػة
اال بقيػػػاـ صػػػيص العامػػػؿ بضػػػ   فالوهػػػاى بمتطمبػػػات الحيػػػائ، والتػػػي ال تكػػػو إلػػػ   الحاجػػػة

موازنػػة توهيقيػػة بػػيف كػػؿ منيمػػا لرػػرض تحقيػػؽ نجػػاح العامػػؿ هػػي عممػػو ومحاهظػػا عمػػ  
 و عادتو التي يكوف لو الدور االيجابي لنجاحة هي عممو. ا رتو

 

 

                                                           

اٌرٛاصْ ت١ٓ اٌؼًّ ٚاٌح١اج: ذمش٠ش ِٕشٛس ػٍٝ ِٛلغ ٠ٚىث١ذ٠ا اٌّٛعٛػح اٌحشج، شثىح اٌّؼٍِٛاخ  (1)

 https://ar.wikipedia.org/wiki اٌذ١ٌٚح االٔرش١ٔد ٚػٍٝ اٌشاتظ اٌراٌٟ:

(2) Grzywacz JG, Carlson DS: Conceptualizing work–family balance: 

Implications for practice and research. Advances in Developing Human 

Resources. 2007;9:455–71 

إ٠ف١ٓ فٛٔر١ٓ أٚسذ١ض: ذٕمًّ اٌّٛظف١ٓ ف١ّا ت١ٓ اٌٛواالخ، ٚذحم١ك ٚ ِٛسٞ ‐إ٠ٕش٠ى١ٗ سِٚاْ  (3)

ت١ٓ اٌؼًّ ٚاٌح١اج اٌخاصح فٟ إٌّظّاخ اٌراتؼح ٌّٕظِٛح األُِ اٌّرحذج، ذمش٠ش اٌدّؼ١ح اٌرٛاصْ 

 .1،ص2011اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرحذج فٟ اٌذٚسج اٌغادعح ٚاٌغرْٛ، خ١ٕف،
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 ادلطلة الثالث
 ل واحلياج العائليحاهويح التىازى تني العو 

لقد قامت التكنموجيا بتريير حيائ الناس بعدئ طرؽ ميتم ة، والتي اثمرت نتازجيػا  
 وا ػػبا بمقػػدور االـ واال  اف يتحػػدث، مػػف اف يعػػيش النػػاس حيػػائ اطػػوؿ واكثػػر  ػػحة

ابنػػو عمػػ  بعػػد االالؼ مػػف االميػػاؿ، كمػػا ايتم ػػت الطريػػؽ التػػي يح ػػؿ بيػػا النػػاس إلػػ  
 .ق1)التوا ؿ م  بعضيـ البعض، واال تمتاع بالمياـ الكاممةعم  المعمومات، و 

كمػػػا اف ايػػػتاؼ عاقػػػات العمػػػؿ ومػػػا اضػػػ ت عميػػػو مرونػػػة هػػػي عاقػػػات العمػػػؿ  
، اال انػػو مػػف الميػػـ اف نميػػز بػػيف ق2)اعطػػت نػػوع مػػف التػػوازف بػػيف العمػػؿ والوقػػت العػػازمي

إلػػػ   ـ ويتعرضػػوفالعمػػؿ والحيػػائ ئولزػػؾ االصػػياص الػػذيف يرتبطػػوف با ػػتمرار بوظػػاز ي
االجياد واالرىاؽ اذا كاف ذلؾ الصيص ليس لديو وقت لا ترياى مف جراى ذلػؾ العمػؿ 

 المكمؼ بو.

تصجي  الموظؼ عم  ايػذ اجػازئ  لذا يتطم  عم  الجية التي يعمؿ لدييا العامؿ 
أو  القازمػػة عمػػ  تصػػريمو، لمقيػػاـ بأنصػػطة  ػػحية وهػػؽ الجػػدوؿ الزمنيػػة التػػي تعػػده الجيػػة

كما اف العمؿ ن  ػو يمكػف اف يحقػؽ لػو  ػاح  القػازـ بػو  ا رية،أو  اجتماعيةأو  ترهيو
،اذ انيػا ال تقػؿ صػأنًا ق3)ادازػوإلػ   حالة ن  ية مميىا ال عادئ والريبة هػي العمػؿ واالنػدهاع

القضاى عم  ال قػر والمػرض والجيػؿ والبطالػة، بػؿ إل   ويطرًا عف اليدمات التي تيدؼ
                                                           

ف١ٕىاذا عٛتشاّ٘ا١ٔاَ ٚاخشْٚ: ا١ّ٘ح اٌرٛاصْ ت١ٓ اٌؼًّ ٚاٌح١اج، تحث ِٕشٛس ٚ تاذٛ ١ِٕاوشٟ (1)

 .http://www.iosrjournals.org ١ٌٚح االٔرش١ٔد ٚػٍٝ اٌشاتظ اٌراٌٟ:ػٍٝ شثىح اٌّؼٍِٛاخ اٌذ

ّْ اصد٠اد طاتغ اٌّشٚٔح ٚاٌطاتغ غ١ش إٌظاِٟ فٟ ػاللاخ اٌؼًّ ٚ (2) األٔراج ٚفٟ ع١اق  إداسجإ

ّْ تؼضاً ِٓ  إٌّافغح اٌؼا١ٌّح ٚذطٛس ذىٍٕٛخ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٚاالذصاالخ ٚاٌرٟ ٔرح ػٓ رٌه أ

عرخذاَ اٌمٜٛ اٌؼاٍِح ػٍٝ ٔحٛ ِٕظُ ٌرؼًّ وً اٌٛلد، ٚذرٛاخذ فٟ أصحاب اٌؼًّ ػضف ػٓ ا

ِىاْ ٚاحذ ٌؼًّ ِغدً ِٚحذد، ٚإّّٔا واْ اٌرٛخٗ إٌٝ ّٔظ اخش ٚ٘ٛ ٠مَٛ ػٍٝ الِشوض٠ح اإلٔراج 

٠ٚؼ١ذ ذٕظ١ُ اٌؼاًِ ترشى١ً ٚحذاخ إٔراج أوثش ِشٚٔح ٚذخصصاً تؼضٙا غ١ش ِغدً ٚا٢خش غ١ش 

اٌؼًّ اٌّٛلد، اٌؼًّ اٌدضئٟ، اٌؼًّ ػٓ تؼذ(، اشاس ا١ٌٗ: االلرصاد )ٔظاِٟ ِٕٗ ػٍٝ عث١ً اٌّثاي

ٚسشح ػًّ حٛي دٚس ، غ١ش إٌّظُ ِٓ خالي ادت١اخ ِٚؼا١٠ش اٌؼًّ اٌؼشت١ح: ِٕظّح اٌؼًّ اٌؼشت١ح

 .1،ص2006إٌماتاخ فٟ حّا٠ح حمٛق اٌؼّاي فٟ اطاس االلرصاد غ١ش إٌّظُ، دِشك،

ذِح االخرّاػ١ح فٟ خذِح اٌدّاػح، ِىرثح اٌخأدٟ،، اٌما٘شج، تال د. احّذ وّاي احّذ: ِٕٙاج اٌخ (3)

 .322عٕح ٔشش،ص
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، كمػػا انيػػا مػػف الو ػػازؿ ق1) ة وييرىػػا مػػف ضػػروريات الحيػػائيجػػ  توهرىػػا كػػاليبز وال ػػح
ال عالة لمتعبير عػف الػن س واكتصػاؼ قػدرات االهػراد هػي جميػ  االعمػار، كمػا اف لػو قيمػة 

و ػػيمة  هاعتبػػار تعميميػػة هػػي تنميػػة الصي ػػيات وهػػي زيػػادئ اليبػػرات واكت ػػا  الميػػارات، ب
 .ق2) ل حة الج مية والعقميةلمترويا عف الن س وو يمة وقازية وانصازية ل يانة ا

االداى  التػػػوازف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ العازميػػػة ىػػو الح ػػاظ عمػػػ  وبػػذلؾ يكػػوف ىػػدؼ
لػدى  ػاح  العمػؿ أو  دايؿ المي  ة العمالية التي يعمؿ بيػا العمػؿ المنظـ هي العمؿ
إل   ييدي اما الجان  االير حقننا الراحة الن  ية والذىنية لمصيص مما، ىذا مف جان 

 . ق3)يف جودئ ونوعية االنتاج وحقننا بذلؾ االماف المجتمعي لكاهة اهراد المجتم تح 

 ادلطلة الراتع
 عدم التىازى تني العول واحلياج العائليح أسثاب 
صػيوع عػدـ التػوازف بػيف العمػؿ والحيػائ إلػ   التي تػيدي  با ىناؾ العديد مف ائ 

يا بعػدـ وجػود تػوازف بػيف عمػؿ الرجػؿ اجتماعية والتي تمثم  با العازمية، والتي تكوف ئ
مػا تعمػؽ منيػا أو  اقت ادية  واى ما تعمػؽ منيػا بػالتحوالت االقت ػادية أو أ با  والمرأئ

والياص بصييوية ال كاف هػي  يصؼ الدولة اما ال ب  الثالث هيو ال ب  الديمويراهقبت
ييرىػػا، ونوردىػػا هػػي العمالػػة الزىيػػدئ والرعايػػة االجتماعيػػة و إلػػ   الدولػة المتقدمػػة وحاجتيػػا

 ال روع التالية:
 اجتماعية  با األاألول: الفرع  

القاضػػية بعػػدـ وجػػود  ب ػػرض  ػػمطتيا الدينيػػةأو  تمعػػ  العػػادات والتقاليػػد الثقاهيػػة 
االيػتاط بالرربػاى أو  هرص منا بة ت ما لممرأئ بالتوهيؽ بػيف العمػؿ والواجبػات العازميػة

                                                           

د . حغٓ شحاذٗ عؼفاْ: اٌخذِح االخرّاػ١ح ١ِذأٙا ٚذاس٠خٙا ٚتشاِدٙا ِٕٚا٘دٙا، ِىرثح االٔدٍٛ  (1)

 .313ص، اٌّصش٠ح، اٌما٘شج، تال عٕح ٔشش

ٍُ ٚفٓ" دساعح ذح١ٍ١ٍح ٌرطٛس اٌخذِاخ ِحّذ واًِ اٌثطش٠ك: اٌخذِح االخرّاػ١ح ِٕٙح راخ ػ (2)

 .310،ص1362، ِىرثح األٔدٍٛ اٌّصش٠ح،2االخرّاػ١ح ٚاعا١ٌة اٌؼًّ تٙا،ط

خاِؼح ، اٌمأْٛ، و١ٍح ا٘ذاء تاعُ داٚد اٌخفاخٟ: اٌخذِاخ االخرّاػ١ح اٌؼّا١ٌح، سعاٌح ِاخغر١ش (3)

 .113إٌٙش٠ٓ، ص 
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نامي، بؿ ايضًا هػي العػالـ ال ػناعي، وتػيدي القيمػة وىذا ائُمر ليس محتمًا هي العالـ ال
جانػػ  ااراى المييمنػػة التػػي إلػػ   المني ضػػة لمم ػػاىمات االقت ػػادية التػػي تقػػدميا المػػرأئ

يمؽ ىذا الواق ، هالمرأئ عند إل   الثالث هي ائ رأو  تعد أف  المرأئ تك   الديؿ الثاني
نجابيػػػا ائط ػػػاؿ ت ػػػبا اقػػػؿ إنتاجيػػػة رؾ وظي تيػػػا ويت ػػػأؿ الكثيػػػر مػػػػف تتػػػأو  زواجيػػػا واا

الصػػابات مػػا إذا كانػػت إنجػػازاتيف ائكاديميػػة ت ػػما ليػػف بالح ػػوؿ عمػػ  وظػػازؼ تػػتاىـ 
 .ق1)وميارتيف

كما اف عدـ التوازف بيف الم يولية العازمية بيف الرجؿ والمػرأئ مػف حيػث الموازنػة  
ية المرأئ عم  هي المياـ الممقائ عم  عاتؽ كؿ منيا، حيث اف متو ط الوقت الذي تمض

، طػػب ، ت ػػوؽق الػػ  ..،  ػػيانو منزليػػة، تنظيػػؼ، ي ػػيؿ)االعمػػاؿ ييػػر مدهوعػػة االجػػرئ 
العمػػاؿ التػػي يقػػـو بيػػا الرجػػؿ، وكػػذلؾ اعمػػاؿ الرعايػػة إلػػ   تكػػوف ن ػػبتيا اضػػعاها بالن ػػبة
 .ق2)المعوقيف، المرض ق، االط اؿ، كبار ال ف) يير المدهوعة االجر كرعاية

م ػػػيوليات الرجػػػؿ اال ػػػرية ارت ػػػ  ال ػػػراع بػػػيف العمػػػؿ  اال انػػػو هػػػي ظػػػؿ ارت ػػػاع 
والحيائ العازمية، ه ي الواليات المتحدئ االمريكية احتدـ ال راع بصػكؿ كبيػر عنػد الػذكور 

بالمقػػارف ، 2008ق هػػي عػػاـ49)إلػػ   1977ق هػػي المازػػة هػػي عػػاـ34حيػػث انتقػػؿ مػػف )
وذلؾ ب ب   2008ـ ق هي العا43)إل   1977ق هي العاـ 34باإلناث الذي انتقؿ مف )

ك ػ  العػيش إلػ   ارت اع ن بة اال ر وكثر تكػاليؼ الحيػائ ممػا حػتـ عمػ  الرجػؿ والمػرأئ
 .ق3)معا

 ااالجتماعيػة والتػي كػاف ليػا موروثيػ  ػبا مف ياؿ ىذا الطػرح اف ائ فلذا يتبي 
العػػػادات والتقاليػػػد االجتماعيػػػة والدينيػػػة ليػػػا تػػػأثير واضػػػا عمػػػ  م ػػػتوى الحيػػػائ المعيصػػػية 

                                                           

/ األٚي(،وأْٛ 66ح اٌؼًّ اٌذ١ٌٚح، اٌؼذد)ػاٌُ اٌؼًّ، االٔرؼاػ ِٓ االصِح، ِدٍح ِٕظّ (1)

 .1،،ص2003د٠غّثش،

(، 31اٌرٛاصْ ت١ٓ اٌؼًّ ٚاٌح١اج اٌخاصح: ِٕشٛساخ ِٕظّح اٌؼًّ اٌذ١ٌٚح تذٚسذٗ) (2)

 .6،ص2011خ١ٕف،

اٌؼًّ ٚاالعشج خٍك ِىاْ ػًّ صذ٠ك ٌالعشج: ذمش٠ش ِٕشٛس ٌّٕظّح اٌؼًّ اٌذ١ٌٚح ػٍٝ شثىح  (3)

 .www.ilo.org/gedٔرش١ٔد ػٍٝ اٌّٛلغ اٌراٌٟ: اٌّؼٍِٛاخ اٌذ١ٌٚح األ
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القبوؿ االجتماعي لعمػؿ المػرأئ وكثػرئ االلتزامػات العازميػة أو  رجؿ والمرأئ، اال اف التريرلم
 حتـ عم  المرأئ الديوؿ هي  وؽ العمؿ لررض اعانة عازمتيا.

 اقتصادية  با األ :الفرع الثاني 

والتػػي ا ػػتمزمت ح ػػوؿ جممػػة مػػف التريػػرات  االقت ػػادية  ػػبا اف ىنػػاؾ مػػف ائ 
، اف ىػذه ال تػرئ كانػت عمػ  موعػد مػ  الم تمرئ هي ثماني نيات وت عينيات القرف المن ػـر

 الحقيقية، والتي ال تقت ر عم  الػثورئ التقنية والرقمية بؿ تتعدىا ةموجة التحوالت البنيوي
وعولمػػػة ال ػػػوؽ التناه ػػػية، وازمػػػة نظػػػػاـ  نػػػزع ال ػػػ ة الماديػػػة عػػػف عمميػػػات االنتػػػاجإلػػػ  

، ، ب ػػب  ظيػػػور مي  ػػات الحكػػـ القطػػري والعػػالميوهقػػداف الػػػ يادئ الوطنيػػة، الضػػراز 
اليجػرئ الجديػدئ لمتحركػات إلػ   بػؿ تتعػدىا، بالمصػاري  المتعػددئ الجن ػيات واصاعة العمؿ

 كمػػا اف الحضػػور الطػػايي بمضػػاع اتيا عمػػ  انظمػػة الريػػاى المتعػػارؼ عمييػػا ال ػػكانية
ي هػػػي المعمػػػؿ لممػػػرأئ هػػػي  ػػػوؽ العمػػػؿ ومضػػػاع ات االدوار عمػػػ  تق ػػػيـ العمػػػؿ التقميػػػد

 ، وكاف مف نتازجيا االتية، وهؽ ال قرات ادناه:ق1)والبيت
إف  ازدياد طابػ  المرونة والطاب  يير النظػامي  الفقرة اول: تحولت قانون العمل:

دارئهػػػػػي عاقػػػػػات العمػػػػػؿ و  اإلنتػػػػػاج وهػػػػػي  ػػػػػياؽ المػػػػػػناه ة العالميػػػػػة وتطػػػػػور تكنػػػػػػموجيا  اا
أف  بعضػػًا مػػف أ ػػػحا  العمػػؿ عػػزؼ عػػف  والتػػي نػػتم عػػف ذلػػؾ تالمعمومػػات واالت ػػاال

ا تيداـ القوى العاممة عم  نحو منظـ لتعمؿ كؿ الوقت، وتػتواجد هي مكاف واحػد لعمػؿ 
ن ما كاف التوجو نمط اير وىػو يقػـو عمػ  المركزيػة اإلنتػاج ويعيػد إل   م ػجؿ ومحدد، واا

ؿ واايػر تنظيـ العامؿ بتصكيؿ وحدات إنتاج أكثر مػرونة وتي  ًا بعضيا يير م ػج
متمثمػػػػػة باني ػػػػػاض اُئجػػػػػور وانعػػػػػداـ الم ػػػػػتحقات  ، ممػػػػػا يرتػػػػػ  نتػػػػػازمق2)ييػػػػػر نظػػػػػامي

 االجتماعية كمنحة التقاعد ومنحة التعويضات العازمية.

                                                           

(1) Bruno Caruso: the future of Labour " Traditional models of Social 

protection and a new Constitution of Social Rights ,universita degli studi 

catania, p4-5.  

ٚسشح ػًّ ، اٌؼشت١ح: ِٕظّح اٌؼًّ اٌؼشت١ح االلرصاد غ١ش إٌّظُ ِٓ خالي ادت١اخ ِٚؼا١٠ش اٌؼًّ (2)

 .1،ص2006حٛي دٚس إٌماتاخ فٟ حّا٠ح حمٛق اٌؼّاي فٟ اطاس االلرصاد غ١ش إٌّظُ، دِشك،
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اف ىنػػاؾ تػػػدابير التقصػػؼ والتػػػي تػػـ اعتمػػػدتيا  الفقــرة الثانيـــة: تـــدابير التقشـــ : 
، 2008الـ هػػػػي عػػػػاـ التػػػػي ا ػػػػابت العػػػػ العديػػػػد مػػػػف الحكومػػػػات نتيجػػػػة لازمػػػػة الماليػػػػة

االني ػػػاض هػػػي أو  تجميػػػدإلػػػ   ولمعالجػػػة االيػػػتاالت الماليػػػة الناجمػػػة هػػػأثرت بضػػػاليا
العمالة واالجور هي القطاع العاـ وي ض االن اؽ عم  تحقيؽ التوازف بيف العمؿ والحيائ 
اال ػػرية، ومػػف االمثمػػة الصػػاىدئ عمػػ  ذلػػؾ الرػػاى عػػاوئ الػػوالدئ هػػي ا ػػبانيا والتػػي كانػػت 

يػػورو لمػػؿ مولػػود جديػػد، وكػػذلؾ ي ضػػت ايرلنػػدا  ػػف االط ػػاؿ الػػذيف يحػػؽ ليػػـ  2500
الح ػػػوؿ عمػػػ  بػػػدالت عازميػػػة، امػػػا هػػػي بريطانيػػػا هقػػػد ي ضػػػت عػػػدد لمعػػػازات الميىمػػػة 

 .ق1)لمح وؿ عم  ازتماف ضريبي لألط اؿ وبدؿ لألمومة

 الديموغرافية  با األ: الفرع الثاني

ولػػة المتقدمػػة ب ػػب  الصػػييوية ومعػػػدالت القػػوى العاممػػة هػػي الدإلػػ   اف الحاجػػة 
إلػػػ   قواعػػػد ال ػػػكاف المني ضػػػة هػػػي وقػػػت ت ػػػع  ىػػػذه البمػػػدافأو  الي ػػػوبة المني ضػػػة

 .ق2)تحقيؽ النمو والتطور االقت ادي

بروز ظاىرئ "التػحوؿ الديمرراهي" والتي تنبئ إل   وىذا ما تذى  التنػبيات الحالية 
 ػػنة  38هػػي البمػػداف ائيػذئ هػي النمػو  إذ  ػيكوف متو ػط العمػر ـق2050بحمػوؿ عػاـ )

 نة هي البمداف المتقدمة حت  هارؽ ال ب   نوات  يكوف ىناؾ تأثيٌر ممحوٌظ  45مقابؿ 
مميار بحموؿ عاـ  1.1إل   ومف المتوق  إْف يزداد عدد ال كاف مف ال زة العمرية العاممة

هػػػي البمػػػداف  هػػػي حػػػيف  ينػػػػي ض عػػػدد ال ػػػكاف مػػػف ال زػػػة العمريػػػة العاممػػػة، ـق2050)
المتقدمة اني اضًا ط ي ًا حت  مػ  ا ػتمرار تػدهقات اليجػرئ الحاليػة لمبحػث عػف عمػؿ هػي 
الػػػيارج هػػي البمػػداف الرنيػػة، ممػػا تػػػيثر ىػػذه العمميػػة عمػػ  ن ػػبة اإلعالػػة ػػػػػػػػػػػػ اي إف  ن ػػبة 

 100ن ػػػػبتيا لم ػػػكاف مػػػف ال زػػػة العمريػػػة العاممػػػة همقابػػػؿ كػػػؿ إلػػػ   كبػػػار ال ػػػف والصػػػبا 

                                                           

 .1اٌرٛاصْ ت١ٓ اٌؼًّ ٚاٌح١اج اٌخاصح: ِصذس عاتك،ص (1)

، 30ذدػاٌُ اٌؼًّ، اٌرش٠ٚح اٌٝ االٔرؼاػ ٠شوض ػٍٝ اٌٛظائف، ِدٍح ِٕظّح اٌؼًّ اٌذ١ٌٚح،اٌؼ (2)

 . 31،ص2011ت١شٚخ، اراس / ِاسط،
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 اق مػف الػذيف لي ػو 49يص مف ال زة الػعمرية العاممة هي البمداف المتقدمػة ىنػاؾ حاليػا)ص
 .ق1)هي  ػف العمؿ وما يقر  مف ن ػ يـ مف ائط اؿ والم نيف

إلػ   وراى النمػو العػالي ل ػكاف البمػػداف الناميػة بوجػو عػػاـ ويعزو ال ػػب  الرزي ػي 
قارنػػػػو مػػػػ  اال تػػػػػيداـ المحػػػػدود تػػػػواهر اليػػػػدمات ال ػػػػحية وانيػػػػػ اض معػػػػدؿ الوهيػػػػات م

ئ ػػالي  منػػػ  الحمػػؿ، ووجػػود بعػػض ال ػػػيا ات التػػي تصػػج  عمػػ  اإلنجػػػا  هػػي معظػػػـ 
 .ق2)ىذه البمداف

ونتيجػػػػػة ليػػػػػذه العوامػػػػػؿ الديمػػػػػػرراهية تتجػػػػػو ال يا ػػػػػات االجتػػػػػػماعية هػػػػػي البمػػػػػداف  
هػػػي ال ػػػػف التقاعػػػد والتي ػػػػيض إلػػػ   الترهيػػػ  هػػػي ال ػػػف القانونيػػػة ل حالػػػةإلػػػ   ال ػػػناعية

 . ق3) وؽ العمؿإل   القانونية لمديوؿ

 ادلثحث الثاًي
 التداتري التىفيقيح تني هسؤولياخ العول واحلياج العائليح

 اف العمػػؿ يمثػػؿ بالتأكيػػد ال ػػػحة، ولكػػف بالح ػػاظ عمييػػا ينبرػػي اف يكػػوف بحػػػاجة 
س الوضػػػػوح ىػػػذا لػػػػيس دازمػػػا بػػػن إال  أف  موازنػػػة بػػػيف العمػػػؿ والحيػػػائ العازميػػػة،  ايػػػذإلػػػ  

الحا ػػػؿ لػػػدى بعػػػض الػػػدوؿ، ولكػػػف ايضػػػًا هػػػي تمػػػؾ المجتمػػػػعات المعا ػػػرئ، والتػػػي طػػػرأ 
التجديد هي قضػايا العمؿ، وقضاى وقت ال راغ، وهي الحقيػقة، اف كػؿ مػف  يا ػة العمػػؿ 

، وهػي قػانوف العمػؿ ق4)والترابط االجتماعي البد مػف اف يتعاونػا بينيمػا تعاًونػا بنػاى ووثيقػاً 
اف نضػػػ  مجموعػػػة مػػػف التػػػدابير التوهيقيػػػة بػػػيف م ػػػيوليات العمػػػؿ والحيػػػائ  مػػػف المنا ػػػ 

 :دناهأالتالية  المطال  مف ياؿ، العازمية

                                                           

اٌرغٍة ػٍٝ اٌحٛاخض: لات١ٍح  :: اٌثشٔاِح االّٔائٟ ٌألُِ اٌّرحذج2003ذمش٠ش اٌر١ّٕح اٌثشش٠ح  (1)

 .43اٌما٘شج،ص، ِشوض ِؼٍِٛاخ اٌششق االٚعظ، اًِ اٌرشصٞ:اٌرٕمً اٌثشش٠ح اٌر١ّٕح:، ذشخّح

، 1اٌر١ّٕح اٌثشش٠ح اٌّغرذاِح فٟ اٌٛطٓ اٌؼشتٟ،طد. سػذ عاِٟ ػثذ اٌشصاق اٌر١ّّٟ: اٌؼٌّٛح ٚ (2)

 .133،ص2001داس دخٍٗ، االسدْ،

إٌذٚج اٌم١ِٛح حٛي" ٘دشج ٚذٕمً اٌؼّاٌح اٌؼشت١ح ٌذػُ فشص اٌرشغ١ً: ِٕظّح اٌؼًّ اٌؼشت١ح،  (3)

  .11،ص1321/11/2014ذٛٔظ،

(4) Jean – Claude Javillier:Droit du Travail,6 Edition, Libeairie General de 

droit et de Jurisprudence,paris,1998.,p435.  
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 األولادلطلة 
 االستفادج هي ًظن االسرتاحح واالجازاخ 

القػانوني لمعمػؿ أثػره الميػـ مػف بمػوغ ال ػ ة اامػرئ ئداى العمػؿ،  ـلقد كاف لمتنػظي 
كاف الييكؿ القانوني الذي تقـو عميػو عاقػػات العمػؿ، وهػي ىػذا ه ركف ميـ مف أر اعتبار ب

الف عػدـ تحػػديد ، حمايػة العمػاؿإلػ   ؼالركف يصمؿ مجػموعة القواعد القانونية التي تيػد
، وقػد نظػـ المصػرع ق1)ا ترػاؿ العماؿ مف قبؿ أ ػحا  العمػؿإل    اعات العمؿ ييدي

 وقػػػػت اال ػػػػتراحة واالجػػػػازات 2015نة ق ل ػػػ37العراقػػػي هػػػػي قػػػػانوف العمػػػؿ الناهػػػػذ رقػػػػـ )
 و وؼ نورد لكؿ منيما هرع، وهؽ االتي:

 نظم ال تراحة : األولالفرع  

ق  ػػاعات متوا ػػمة وبريػػر انقطػػاع والتػػي 8القاعػػدئ العامػػة لتصػػريؿ العامػػؿ ىػػو ) 
ال تزيػػد  ػػاعات العمػػؿ )بن ػػيا: / اواًلق مػػف قػػانوف العمػػؿ العراقػػي الناهػػذ67ذىػػ  المػػادئ)
ق ثمػػػاف واربعػػػوف  ػػػاعة هػػػي اُئ ػػػبوع مػػػ  48)أو  ق  ػػػاعات هػػػي اليػػػوـ8  )اليوميػػػة عمػػػ

مراعائ اال تثناىات المن وص عمييا هي ىذا القانوفق. ئفَّ ذلؾ يرىػؽ العامػؿ ويقضػي 
 عم   حتو.

وهػػي الواقػػػ  ال تك ػػي اال ػػتراحة الزمنيػػة لمعامػػؿ اذا البػػد مػػف اال ػػتراحة اليوميػػة  
 ػػتراحة الميمػػة والتػػي منحػػت العامػػؿ هتػػػرئ راحػػة ال تقػػؿ والتػػي يطمػػؽ عمييػػا هػػي الرالػػ  اال

إلػ   ق  اعة متوا ػمة بػيف كػؿ يػـو والتػي تح ػ  مػف نيايػة يػـو العمػؿ ال عمػي11عف )
، وذلؾ لػررض م اعدئ العامؿ مػف ا ػتعادئ نصػاطو وال ػتراحتو ق2)بداية يوـ العمؿ التالي

 .ق3) رتومف مصقة عمؿ اليوـ، م  إعطاى ه ػحة ائمؿ لو م  أهراد أ

 اال تراحة اال بوعية لـ تكف وليدئ ائمػس بػؿ وجػدت قبػؿ وجػػودإل   اما بالن بة 
االت اقيػػػػػات الدوليػػػػػةق والوطنيػػػػػة المنظمػػػػػة لمتصػػػػػري  العمػػػػػالي، عمػػػػػ  )التصػػػػػريعات الدوليػػػػػة 

                                                           

 .343،ص1333د. فرحٟ اٌّشصفاٚٞ: إٌظش٠ح اٌؼاِح فٟ ػمذ اٌؼًّ، اٌّىرثح اٌٛط١ٕح، ١ٌثا، (1)

 / ثا١ٔا( ِٓ لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ إٌافز. 61)اٌّادج (2)

 .234،ص1363تغذاد، ،، ِطثؼح اٌّؼاسف2د. صادق ِٙذٞ اٌغؼ١ذ: الرصاد ٚذشش٠غ اٌؼًّ،ط (3)
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ات دينية والتي توج  العامػؿ و ػاح  العمػؿ عمػ  االمتنػاع عػف العمػؿ هػي ذلػؾ اعتبار 
لػػػػذلؾ ائمػػػػر يصػػػػكؿ عقابػػػػًا هػػػػي الحيػػػػائ االيػػػػرئ، ماعػػػػدا الراحػػػػة  واف عػػػػدـ االمتثػػػػاؿ اليػػػػوـ

اال ػػبوعية ليػػػس مػػف االمػػور الممزمػػة قانونيػػا انمػػا يمكػػف ت ػػوره عمػػ  انػػو يػػرؽ لقاعػػدئ 
، وبذلؾ يتبيف اف اال ػؿ التارييي ليـو الراحة اال بوعية ىو الديف عم  الرال  ق1)دينية

إلػػ   اف ي  ػرإلػ   كثيػر مػف البمػداف يػيدي ان ػػ اؿ الدولػة عػف الػديف هػيإال  أف  ائعػـ، 
 .ق2)اجتماعيةأو  يةإن انات اعتبار 

العمؿ  وحيث هرض م يول اال اف ىناؾ مف الواقعة التي اثارت الجدؿ هي هرن ا 
الصػػػتراؿ اليبػػػاز  ق االلػػػؼ يػػػورو وذلػػػؾ3 ػػػاح  ال ػػػرف دهػػػ  يرامػػػة ماليػػػة قػػػدرىا ) عمػػ 

عريضػػة  ااطمقػػو  اال اف بعػػض الزبػػازف، حػػدطػػواؿ ايػػاـ اال ػػبوع ولػػـ يأيػػذ ا ػػتراحة ليػػـو وا
ب ػػب  الررامػػة الماليػػة الكبيػػرئ التػػي يتوجػػ  دهعيػػا، وداهػػ   لػػدعـ المػػدعو  ػػيدريؾ هػػاي ر

صػػمالي هرن ػػاق عػػف اليبػػاز بقولػػو اف اليبػػاز هػػي ) رزػػيس بمديػػة لو ػػيني ػػػػػ  ػػور ػػػػػ بػػارس
ا ػوأ  وانػو منطقة  ياحية ومف الضروري اف يبق  ال رف م توحػا لم ػواح يػاؿ ال ػيؼ،

وقػػد هنػػدت المديريػػة االقميميػػة ، متجػػرا مرمقػػاأو  صػػيى يعػػاني مػػنا ال ػػواح اف يجػػد محػػا
لمصػػػركات والمناه ػػػة والعمػػػؿ والتوظيػػػؼ اف  ػػػاح  ال ػػػرف لػػػـ يمتثػػػؿ لمقػػػوانيف الناهػػػذ هػػػي 

 .ق3) الباد، والتي ت رض عم  كؿ يباز اياؽ متجره مرئ واحدئ هي اال بوع

محقو هي تطبيؽ القػوانيف ىػذا مػف جانػ  امػا الجانػ   وبذلؾ تكوف  مطات العمؿ
االيػػر هيػػي تحقيػػؽ ال ازػػدئ لمموازنػػة بػػيف العمػػؿ والحيػػائ العازميػػة مػػف يػػاؿ تجديػػد نصػػاط 

أو  الدينيػػةق)واالمػػر االيػػر ممار ػػة االمػػور الروحيػػة، العامػؿ واالطػػاع عمػػ  احػػواؿ ا ػػره
الدولة والمجتم  الف كثرئ العمػؿ االمور الترهييية لو ولعازمتو، وحت  ال يكوف عالة عم  

 تراكمات  حية بالرة اليطورئ.إل   بدوف راحة ييدي

                                                           

، ِطثؼح خاِؼح 1ششذ لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ" ذٕظ١ُ ػاللاخ اٌؼًّ اٌفشد٠ح،ج د. ػض٠ض إتشا١ُ٘: (1)

 .131،ص1335تغذاد،

 .131د. ِحّذ ػض٠ض: ِصذس عاتك،ص (2)

، ػٍٝ شثىح اٌّؼٍِٛاخ 2011ِاسط  15اٌمشاس ِٕشٛس فٟ ِٛلغ عىاٞ ١ٔٛص االخثاسٞ فٟ  (3)

 https://www.skynewsarabia.com ػٍٝ اٌشاتظ اٌراٌٟ:اٌذ١ٌٚح االٔرش١ٔد 
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 الجازات: الثاني الفرع

قػػد ال يك ػػي ال ػػتعادئ العامػػؿ طاقتػػو يػػوـ واحػػد هػػي ائ ػػػبوع  ئفَّ مػػا يػػذى  اليػػو  
البػػد مػػػف اف يأيػػذ ايػػػاـ عمػػؿ متتاليػػػة بعػػد كػػػؿ عمػػػؿ  ن ػػػافالمتي  ػػوف بػػػاف ج ػػـ اإل

يتوقػػػؼ ياليػػػا عػػػف ذلػػػؾ الجيػػػد البػػػدني، لمػػػا تيػػػدؼ اليػػػو ،   مػػػدار ال ػػػنومتوا ػػػػؿ عمػػػ
ترير نمط الحيائ اليومية المعتادئ وقضاى هترئ ىادزة هػي أحضػػاف أو  مف تح يف ئاإلجاز 

، ،ق1)الرنػػاى مػػ  أهػػراد العازمػػة مػػف جػػراى ذلػػؾ العمػػؿ المتوا ػػؿ ؼالريػػؼ والجبػػاؿ والم ػػاي
 ية ادناه:بصرحيا هي ال روع التال لذا  وؼ نقوـ
ال تقػػػػػؿ الراحػػػػة ال ػػػػنوية اىميػػػػة مػػػػف الراحػػػػػة  :ى: الجــــازة ال ــــنويةاألولــــالفقــــرة 

اال ػػػبوعية، هالراحػػػة اال ػػػبوعية تعتبػػػر عاجػػػًا موقتػػػًا لمتػػػػاع  اال ػػػبوع ولكنيػػػا ال تكػػػوف 
إلػ   كاهية لمقػضاى عم  متاع  ال نة بأكمميا، وىذا ما يمػػـز الح ػوؿ عمػ  راحػة تكػوف

زيػػارئ إلػػ   عػػاـ، لػػتمكف بعػػدىا العمػػاؿ ال ػػكانيف هػػي ائريػػاؼ مػػف ال ػػ ر أيػػاـٍ متتاليػػة كػػؿ
والتػػػي ذىػػػ  المصػػػرع العراقػػػي  ،ق2)مكػػػاف ايػػػرإلػػػ   اىػػػالييـ، لتػػػػرير مقػػػر العمػػػؿ والػػػذىا 

ب قرار االجػازئ ال نوية، وبا تحقاؽ العامؿ بعد مضػي  ػنة عمػ  يدمتػو أجػاز بػاجر تػاـ 
 .ق3)ؿ عف كؿ  نةق يـو واحد وعصريف يوما عم  االق21لمدئ)

مػػف الحقػػوؽ التػػي يتمتػػ  بيػػا العامػػؿ وىػػو  عػػدت: المرضــية ةالفقــرة الثانيــة: ا جــاز 
نػػػػاتم عػػػف اىمػػػػػالو أو  عاقتػػػػو بالعمػػػؿأو  اإلجػػػازئ المرضػػػية نتيجػػػػة لمػػػا ي ػػػػببو المػػػػرض

المرضػػػية،  ئق االحكػػػاـ المنظػػػػمة ل جػػػاز 81و 80، والػػػذي نظمػػػت المادتػػػاف)ق4)الصي ػػػي
تػػده  مػػف  ػػػاح  العمػػؿ لمػػدئ ثاثػػيف  امػػؿ إجػػازئ مرضػػية بػػاجر تػػاـوبالتػػالي ي تػػػحؽ الع

ق يػوـ، وهػي حػاؿ ا تمػػػرار 180يػـو عػف كػؿ  ػنة، كمػا انػو يجػػوز تػراكـ اإلجػازات لمػدئ)
                                                           

 ،، داس ٚائً ٌٍٕشش،3عح ِماسٔٗ"،طد. غاٌة ػٍٟ اٌذٚادٞ: ششذ لأْٛ اٌؼًّ ٚذؼذ٠الذٗ" دسا (1)

 .122ص ،2004 ػّاْ،

 ،1363، ، داس اٌمٍُ، اٌما٘شج5لأْٛ اٌؼًّ ٚاٌرأ١ِٕاخ االخرّاػ١ح، ط :د. ِحّذ حٍّٟ ِشاد (2)

 .513ص

ٝ فٟ اٌخذِح، ٠ِٚٛاْ اخشاْ ٌخّظ اٌغٕٛاخ األٌٚاٌٝ رٌه ص٠ادج ٠ِٛاْ ٌخّظ اٌغٕٛاخ  ٠ضاف (3)

/ اٚال( ِٓ لأْٛ اٌؼًّ 35تّٛخة اٌّادج)، اٌثا١ٔح، ٚثالثح ا٠اَ ٌىً خّظ ٔٛاخ فٟ خذِرٗ اٌالحمح

 إٌافز، 

 .41د. خٛاد اٌش١ّ٘ٝ: ِصذس عاتك،ص (4)
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يطبؽ عميو احكاـ التقاعػد والضػػماف ه ف  المرض وا تن اذ اإلجازات المرضية والمتراكمة
يػػة الطبيػػة المعتمػػدئ لػػدى  ػػاح  ، مصػػ وعا بتقريػػر طبػػي  ػػادر عػػف الجق1)االجتمػػاعي

  .ق2)عف جية طبية ر ميةأو  العمؿ
وىنػا ت تػػحؽ المػرأئ العاممػة اجػاز  الفقرة الثالثة: اجازة الحمل والوضع والمومـة:
كمػا اف ليػا ، ق ا ػبوعًا هػي ال ػنة14يا ة بالحمؿ والوض  باجر تاـ لمػدئ ال تقؿ عف )

مقرونػػا بصيػػػادئ  التػػاري  الم ػػروض لموضػػ ا ػػابي  مػػف  ق8الحػػؽ بالتمػػػت  باإلجػػازئ قبػػؿ )
عمػ   ئطبية مف الجية الميت ة، وما عم  تمؾ الجية الطبية  وى اف تقػرر مدئ اإلجاز 

أو  هي حاؿ والدئ اكثر مف طػ ؿأو  ق اصير هي حالة الوالدئ ال ػعبة9عم  ) داف ال تزي
 .ق3)ظيور مضػاع ات قبؿ الوضػ 

قػػػد عمقيػػػا المصػػػرع عمػػػ  ارادئ  ػػػاح  العمػػػؿ اجػػػازئ االمومػػػة، هإلػػػ   امػػػا بالن ػػػبة 
بالتمػػػت  ب جػػازئ االمومػػة لرعايػػة ط ميػػا وبػػدوف اجػػر لمػػدئ ال تزيػػد عمػػ   ػػػنة هػػي حػػاؿ لػػـ 

، وال يجػػوز االـ ق4)يكمػػؿ الط ػػؿ  ػػنة واحػػدئ، ويعػػد عقػػد العمػػؿ موقوهػػا يػػاؿ تمػػؾ ال تػػرئ
اذا اصػػػترمت هػػػي  ، امػػاق5)العاممػػة اثنػػاى اجػػازئ الحمػػؿ والوضػػ  بعمػػػؿ مػػاجور لػػػدى الريػػر

هي ىذه الحالة اعتبرت االجازئ ممرائ ول اح  العمؿ اف يطمػ  مػف ه نو  اجازئ االمومة
، وهػي نيػػاية المطػاؼ يضػمف لػاـ ق6)الػعمؿ وهؽ التػاري  الػذي يحػددهإل   العاممة العودئ

عمػػػؿ أو  ن ػػػس عمميػػػاإلػػػ   العػػػػاممة هػػػي نيايػػػة اجػػػازئ الحمػػػؿ والوضػػػػ  واالمومػػػة العػػػػودئ
 . ق7)وهي ن ػس االجر م اوي

                                                           

 اٌؼشالٟ إٌافز. / اٚالً ٚثا١ٔا( ِٓ لأْٛ اٌؼ10ًّاٌّادج) (1)

 / اٚالً( ِٓ لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ إٌافز.11اٌّادج) (2)

 / اٚالً ٚثا١ٔا ٚخاِغا( ِٓ لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ إٌافز. 13اٌّادج) (3)

 ( ِٓ لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ إٌافز. 13اٌّادج) (4)

 ( ِٓ لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ إٌافز. 11اٌّادج) (5)

 اٌؼًّ اٌؼشالٟ إٌافز.( ِٓ لأْٛ 30اٌّادج) (6)

 / عادعاً( ِٓ لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ إٌافز.13اٌّادج) (3)
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العراقػػػي م ػػػألة اإلجػػػازات  لقػػػد نظػػػـ المصػػػرع الجـــازة الشخصـــية: الرابعـــة: الفقـــرة
  ػبا ق منو هنص عم  )أف ي تحؽ العامؿ اجازئ بػأجر تػاـ ئ82الصي ية هي المادئ )

 :صي ية وهي إحدى الحاالت

 ق اياـ.5زواج العامؿ ) -1
.1ابنة العامؿ )أو  زواج أبف -2  ق يـو
أحػػد وألػػدي أو  ائيػػتأو  ائخأو  البنػػتأو  ائبػػفأو  ائـأو  الزوجػػةأو  ائ الػػزوجوهػػ -3

 ق اياـ.5الزوجة )أو  الزوج
قانوف العمؿ وجدت لحماية صيص العامؿ  ةوبذلؾ يتبيف اف ىذه القواعد التنظيمي

 وا رتو وممار ة الدور المنصود لمتوازف بيف العمؿ والحيائ العازمية.

 الثاًي ادلطلة
 ستفادج هي هروًح اجراءاخ العولاال 

دؿ هػي االقت ػاد ػالظػواىر الحرجػة العرضػية التػي اثػارت الجػ مف احػدىىذه تعد  
 يؼ حػدئ التنظػيـ الحقيقػي هػي مقابػؿ اعػادئ التنظػيـ والتنظػيـ ػالرقمي، والتي حاولػت التيػ

 ػي  مولية، وصػيوع ػنظمػة الصػالمرف والمرونػة، والمتمثػؿ باالبتكػار هػي تي يػؼ وطزػو ائ
إال  مػػدق عمػػاؿ الق ػػيرئ ائائأو  ؿ الميقػػت والطػػار ػالعمػػ)العمػػؿ الق ػػير االمػػد والميقتػػة

 ازيات ػ حػػلية لمنصػػاط االقت ػػادي مػػا بعػػد المػػادي وىػػو منتصػػر وهقػػًا ػتعػػد نموذجػػأن يػػا 
و ال نَّ أإل   ت ادي القديـ، واف التحميؿ الدقيؽ ليذه الظاىرئ يصيرػهي النصاط االق ائييرئ

ف العمػػػػػؿ بأحكػػػػػاـ احاديػػػػػة الجانػػػػػ  هيمػػػػػا ييػػػػػص الريػػػػػا  المتزايػػػػػد لا ػػػػػتقرار جػػػػػدوى مػػػػػ
نمػػاط المتنوعػػة مػػف العمػػؿ الميقػػت ائإذ إفَّ الم ػػاوائق المرتبطػػة بيػػذه الظػػاىرئ، )دالةػوالعػػ

ن ػبة إلػ   تػوهر هػرص عمػؿ وىػذا يقػود هيػيتػدرجاتيا الميتم ػة مػف التنظػيـ،  هضًا عػف
 . ق1)عمؿلمطالبيف التوظيؼ جيدئ ئولزؾ 

                                                           

(1) Bruno Caruso: Op.cit,p6  
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 2015ق ل ػنة 37ومف االصكاؿ الجديدئ الم تحدثة هػي قػانوف العمػؿ الناهػذ رقػـ )
ق بانػو: )العمػؿ الػذي تقتضػي 10/ 1العمؿ الميقتق والذي عرهتو المادئ)) ائوؿهالصكؿ 

يتبػيف اف قػػانوف العمػؿ اعطػ  ن ػس الحقػػوؽ  وبالتػالي طبيعػة تن يػذه وانجػازه مػػدئ محػددئق
  .ق1)مؿ دازميالتي يتمت  العامؿ بعقد ع

والػػػػػػػذي عرهتػػػػػػػو  العمػػػػػػػؿ الجززػػػػػػػيق،)هنجػػػػػػػد  الصػػػػػػػكؿ الثػػػػػػػانيإلػػػػػػػ   امػػػػػػػا بالن ػػػػػػػبة 
العمػػؿ الػػذي يػػتـ هػػي  ػػاعات عمػػؿ تقػػؿ عػػف  ػػاعات العمػػؿ اليوميػػة )ق بانػػو1/13المػػادئ)

أو  االعتيادية المن وص عمييا هي ىػذا القػانوف،  ػواى كػاف العمػؿ يػيدى ب ػورئ يوميػة
عمػ  ا ػاس أو  العمػؿ تمػؾ عمػ  ا ػاس ا ػبوعي لبعض اياـ اال ػبوع وتحت ػ   ػاعات
 المتو ط هي مدئ ا تيداـ معينةق .

يتبيف اف ىناؾ اصارئ مف المصرع مف اعتراؼ بذلؾ العمػؿ واضػاؼ  ػ ة الحمايػة 
 عميو واعتبره بمنزلة العمؿ االعتيادي. 

الصػػكؿ الثالػػث هيكػػوف العمػػؿ عػػف بعػػد، والػػذي ا ػػبا مػػف اكثػػر إلػػ   امػػا بالن ػػبة
مقػر إلػ   عًا لألصياص الذيف يقوموف بأعماليـ مف المنػزؿ بػدال مػف الػذىا االمور صيو 

العمػػؿ، ىػػذا العمػػؿ م يػػد لمعػػامميف مػػف يػػاؿ ال ػػماح ليػػـ لتنظػػيـ اعمػػاليـ واحتياجػػاتيـ 
الصي ية والعازمية، وتقميؿ ن قات الذىا  وااليا  لمعمؿ، وكذلؾ ي ػاعد عمػ  ا ػتيعا  

، اال انػو لػـ ق2)ب ػب  اعاقػة معينػةأو  لمنزؿ الن ػاىالموظ يف يير القادريف عم  مرادرئ ا
 ي أي قواعد تنظيمية تنظـ العمؿ عف بعد.ي در مف المصرع العراق

 ادلطلة الثالث 
 االستفادج هي السياساخ الرعىيح 

العمػػاؿ ذو الم ػػيوليات العازميػػة رقػػـ  منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة اعتمػػدت االت اقيػػة اف 
ضػػػماف الم ػػػاوائ هػػػي ال ػػػرص والمعاممػػػة إلػػػ   يػػػدؼوالتػػػي ت، 1981ق هػػػي العػػػاـ 156)

                                                           

 .2015( ٌغٕح 33/ ثاٌثاً( ِٓ لأْٛ اٌؼًّ إٌافز سلُ )31اٌّادج) (1)

، تحث دٚس ِّاسعاخ اٌرٛاصْ ت١ٓ اٌؼًّ ٚاٌح١اج ِٓ أخً ذحغ١ٓ األداء اٌرٕظ١ّٟ تاذش٠ش١ا سٚذ١ٛ: (2)

 https://www.ersj.eu ِٕشٛس ػٍٝ شثىح اٌّؼٍِٛاخ اٌذ١ٌٚح االٔرش١ٔد ػٍٝ اٌشاتظ اٌراٌٟ:
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تعزيز ال يا ات التي تحد مف ال راع بيف إل   لمعامميف مف الجن يف، وتيدؼ االت اقية
العمؿ والحيائ العازمية ومكاهحة التميز الناتم عف تمؾ الم يوليات العازمية، وتػذى  ىػذه 

مػػػػؿ ضػػػػد العمػػػػاؿ ذوي اتيػػػػاذ تػػػػدابير مػػػػف اجػػػػؿ، حضػػػػر التمييػػػػز هػػػػي العإلػػػػ   االت اقيػػػػة
الم ػػػيوليات العازميػػػة، كػػػذؿ دعػػػـ صػػػروط العمػػػؿ التػػػي ت ػػػما ب قامػػػة تػػػوازف بػػػيف العمػػػؿ 
واال رئ، وكذلؾ تطور يػدمات االط ػاؿ، تػوهير تػدري  منا ػ  لمعمػاؿ ذوي الم ػيوليات 

 .ق1)العازمية، وكذلؾ اال ت ادئ الضماف االجتماعي

ليػػاى االمػػور العػػامميف يا ػػة هػػي لػػذا تمثػػؿ رعايػػة الط ػػؿ مػػف التحػػديات الكبيػػرئ ئو 
ت ػر  المػرأئ مػف إلػ   الرزي ػة  ػبا الدوؿ التي يكوف دعميا محدود، كما يعتبر احد ائ

الرجػؿ ويمكػف لمعػامميف هػي القطػاع اليػاص مػف القيػاـ بعمػؿ ايجػابي إلػ   العمؿ بالن ػبة
عانػات بتوهير الم اعدئ لرعاية االط اؿ مثؿ يدمات الرعاية لألط اؿ هي مكاف العمؿ و  اا

مػػف يعمػػييـ وييرىػػا مػػف إلػػ   رعايػػة االط ػػاؿ ودعػػـ االصػػياص المعػػاقيف الػػذيف يحتػػاجوف
 .ق2)ال وازد الطيبة التي يحتاجونيا

تعػػد  اجــازة البــوة )هػػ ف  إال  أف  مػػا عميػػو التطػػور الػػذىني والمتعمقػػة بػػدور ائبػػويف،
الرجػػؿ هػ ف  ،دئ المػرأئعنػػ رًا ا ا ػيا لمتوهيػؽ بػيف العمػؿ والحيػائ العازميػة لمرجػؿ ولمػػ اع

أيػػػذ عطمػػػة عنػػػد اقتػػػرا  موعػػػػد والدئ ط مػػػو، والتػػػي أ ػػػبحت مػػػف اُئمػػػور إلػػػ   قػػػد يميػػػؿ
المصػػػاعة هػػي العػػالـ ممػػا يعكػػس التطػػور الثقػػاهي ودور الوالػػديف، وحاجػػة الرجػػػػاؿ والن ػػاى 

إلػػػػ   وىػػػػذا التحػػػػوؿ هػػػػي ااراى والعاقػػػػات يػػػػيدي، لمتوهيػػػػؽ بػػػػيف العمػػػػؿ والحػػػػػيائ العازميػػػػة
ربػػػات تراعػػػي التػػػػوازف بػػػيف الجن ػػػيف مػػػف يػػػاؿ تقػػػديـ الرعايػػػة والعمػػػؿ ييػػػر المػػػدهوع مقا

 . ق3)ائجر

إلػ   الرعاية لكبار ال ف الذيف يكونوف احػوج مػف أي وقػت مضػ إل   اما بالن بة
أو  أ ػدقازوأو  صػريكة هػي الحيػائأو  الرعاية، وىو يكوف عم  الرال  االعـ هقػد صػريكتو

                                                           

 .1311( فٟ اٌؼاَ 156اذفال١ح اٌؼّاي رٚ اٌّغؤ١ٌٚاخ اٌؼائ١ٍح سلُ ) (1)

 .4اٌؼًّ ٚاالعشج خٍك ِىاْ ػًّ صذ٠ك ٌالعشج: ِصذس عاتك،ص (2)

(، 65اٌؼًّ اٌالئك، ِدٍح ِٕظّح اٌؼًّ اٌذ١ٌٚح، ع ) ػاٌُ اٌؼًّ: اٌّغاٚاج ت١ٓ اٌدٕغ١ٓ فٟ لٍة (3)

 .1،ص2003ذشش٠ٓ اٚي / اورٛتش،
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هأ ػبا دعػـ العمػاؿ والقػازميف عمػ  رعايػة كبػار ، ق1)دئ والم ارقػةمعارهو هيعػان  الػـ الوحػ
ا ػػحا  العمػػؿ الػػذيف يكػػػوف ىمميػػـ ىػػو الح ػػاظ عمػػػ  إلػػػ   ال ػػف اكثػػر اىميػػة بالن ػػبة

عماؿ اقوياى وممتزميف معو ليحقؽ اكثر انتاجية، اال انو وهؽ لتقديرات صركة مػت اليػؼ 
 34ال ػػف قػػد يكمػػؼ الصػػركات عػػدـ دعػػـ العمػػاؿ الم ػػيوليف عػػف رعايػػة االصػػياص كبػػار 

اني ػػػػاض االنتاجيػػػػة والتريػػػػ  عػػػػف الػػػػدواـ وارت ػػػػاع تكػػػػاليؼ  مميػػػار دوالر امريكػػػػي ب ػػػػب 
الرعايػػػة ال ػػػحية، اال انػػػو مػػػف الم تػػػرض مػػػف الصػػػركات اف تقػػػدـ المعونػػػات لكبػػػار ال ػػػف 

          ق2)والتوقؼ عف العمؿ باجر مف اجؿ المراجعات الطبية لكبار ال ف

 ادلطلة الراتع
 الستفادج هي اخلدهاخ االجتواعيح العواليحا

   تعػػػػد اليدمػػػػة االجتماعيػػػػة مػػػػف الو ػػػػازؿ االنصػػػػازية لمضػػػػماف االجتمػػػػاعي، والتػػػػي 
بأنظمػػة  لتمػػؾ القػػوى العاممػػة المصػػمولة ت ػػمط عمميػػا عمػػ  الجانػػ  الصي ػػي والن  ػػاني

 الضماف االجتماعي، مف ياؿ تصييص عمميـ الج مانية والن  انية، ووض  الو  ات
العاجيػػػة المنا ػػػبة التػػػي تمكػػػنيـ مػػػف القيػػػاـ بالعمػػػؿ المنػػػتم الػػػذي ينا ػػػ  تمػػػؾ القػػػدرات 

 .ق3)المينية 

اال اف اليدمػػة االجتماعيػػة هػػي الوقػػت الحاضػػر ا ػػبحت مػػف االمػػور الضػػرورية  
يمكف اال ترناى عنيا هي الوقت الحاضر، مف ياؿ م ػاعدئ كػؿ مػف أ ػحا   التي ال

لتنظػػػيـ العمػػػؿ واصػػػباع حاجػػػات العمػػػاؿ  جػػػواى المازمػػػةالعمػػػؿ والعمػػػاؿ عمػػػ  تػػػوهير اال
 .ق4) يةن اناإل

اال اف الذي يقػوـ بيػذا الػدور اي ػازيوف اجتمػاعيوف يت ػموف بائ ػرئ الم ػت يدئ  
مػػػف اعانػػػات الضػػػماف االجتمػػػاعي، ويبحثػػػوف عػػػف ائمػػػراض الن  ػػػية الم ػػػببة مػػػثا هػػػي 

                                                           

 .233د. حغٓ شحاذٗ عؼفاْ: ِصذس عاتك،ص (1)

 .5اٌؼًّ ٚاالعشج خٍك ِىاْ ػًّ صذ٠ك ٌألعشج: ِصذس عاتك،ص (2)

تداِؼح حمٛق ، و١ٍح دساعح ِماسٔٗ، أطشٚحح دورٛساٖ اٌضّاْ االخرّاػٟد. ِحّذ ِثاسن حد١ش:  (3)

 . 114، ص1356اٌما٘شج، داس إٌٙا ٌٍطثاػح ٚإٌشش،

 .360ِحّذ واًِ اٌثطش٠ك: ِصذس عاتك،ص (4)
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التأىيػػؿ والتػػدري   اللتحػػاؽ بػػدواراتم ػػاعده هػػي اأو  ويرصػػدونو إلييػػا، بطالػػة ر َّ اُئ ػػرئ
ان ػػ  الو ػػازؿ التػػي تمكنػػو مػػف ك ػػ  عيصػػو، كمػػا يدلونػػو عػػف إلػػ   ارصػػادهأو  المينػػي،

وكػذلؾ تقػديـ الن ػا ئهضػؿ ، يمكف اال ت ادئ منيا بالمجاف يالت، اليدمات االجتماعية
ازض وكػذلؾ كيػؼ يمكػف ا ػتثمار هػ، وان   الطرؽ الن اؽ االعانات لتعود عمييـ بػالن  

 .ق1)ديوليـ بأهضؿ نواحي اال تثمار والتي تعود عمييـ بالن  أو  أعانتيـ

تمػػػؾ أو  ومػػػف تمػػػؾ اليػػػدمات العماليػػػة المتعمقػػػة باليػػػدمات االجتماعيػػػة ال ػػػحية 
المتعمقػػػػة باليػػػػدمات الثقاهيػػػػة، وهػػػػي النيايػػػػة يػػػػدمات اإل ػػػػكاف العمػػػػالي لمعامػػػػؿ وا ػػػػرتو 

 ىا الماذ االمف ليـ.اعتبار ب

                                                           

 .116 114د. ِحّذ ِثاسن حد١ش: ِصذس عاتك، ص  (1)
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 الخاتمة

 بػػػد لنػػػا هػػػي يتػػػاـ ىػػػذه الدرا ػػػة أف نحػػػدد أىػػػـ اال ػػػتنتاجات والتو ػػػيات التػػػي ال 
  :يم نا إلييا هي نقطتيف وكما يأتي

  :مجموعة مف اال تنتاجات أىمياإل   أهضت الدرا ة :ال تنتاجات :أولا 

التػي وضػعيا المصػرع والتػي تعػد مػف االحكػاـ االمػرئ التػي  ىناؾ مجموعة مف الحقوؽ ػ1
ومنيػػا هتػػرات اال ػػتراحة واالجػػازات ، ل تيػػا لمتػػوازف بػػيف العمػػؿ والحيػػائميا زال يجػػو 

 التي تتمت  بيا القوى العاممة.

والتػي بػػدورىا  الميقتػو والق ػػيرئ ن ػس الحقػػوؽ لمعقػود الدازمػػة ؿاعطػػ  المصػرع لألعمػػا ػػ2
مف القدرئ لمرجاؿ والن اى هػي ممار ػة التػوازف ورعايػة االصػياص الػذيف  اعطت نوع
 الرعاية االجتماعية. إل   صد الحاجةيكونوف بأ

بزيػادئ  ازدياد الوعي المجتمعي وترير هي المواقؼ والتقاليػد االجتماعيػة بالن ػبة لممػرأئ ػ3
وزيػػادئ الػػوعي لمرجػػاؿ بتصػػارؾ الم ػػيولية ، وبػػديوليا  ػػوؽ العمػػؿ، ثقاهتيػػا التعميمػػة

ؿ والحيػػائ بػػيف الن ػػاى والرجػػاؿ ها ػػبا مػػف محتمػػات ومتطمبػػات الموازنػػة بػػيف العمػػ
 العازمية.

 تاجتماعيػة تتعمػؽ بالعػادا أ ػبا عدـ التوازف منيا إل   تيدي  با اف ىناؾ مف ائ ػ4
اقت ػػػادية تتعمػػػؽ بتحػػػوالت قػػػانوف العمػػػؿ والتقصػػػؼ،  أ ػػػبا والتقاليػػػد االجتماعيػػػة، و 

 ديمويراهية تتعمؽ بصييوية ال كاف. أ با و 

بيف العمؿ والحيائ العازمية مف ياؿ  ةياف ىناؾ مف التدابير ال ديقة لتوزاف الم يول ػ5
اال ت ادئ مف نظـ اال تراحة واالجازات وكذلؾ اال ت ادئ مف مرونة اجراىات قػانوف 
العمػؿ، وكػػذلؾ اال ػػت ادئ مػػف ال يا ػػات الرعويػة الداعمػػة لمتػػوازف، وكػػذلؾ اال ػػت ادئ 

 مف اليدمات االجتماعية ب روعيا ال حية والثقاهية واال كانية.
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عمػ  المصػرع العراقػي مػا  نو ي، أعاههي ضوى اال تنتاجات  :التوصيات :ثانياا 
  :يأتي

الم ػػاوائ وتكػػاهي  التػػي تضػػمفاف كػػؿ مػػف  يا ػػة العمػػؿ والتػػرابط االجتمػػاعي و ربػػط ػػػ 1
 مف اجؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية . ال رص لمقوى العاممة

  قػػػانوف العمػػػؿ العمػػػؿ عػػػف بعػػػد هػػػي  ػػػم تنظػػػيـ م ػػػألةإلػػػ   العراقػػػي دعػػػوئ المصػػػرع ػػػػ2
العقػػػود الناجحػػػة لمتػػػوازف بػػػيف  ه مػػػفاعتبػػػار ب ق2015ق ل ػػػنة)37العراقػػػي الناهػػػذ رقػػػـ )
 العمؿ والحيائ العازمية

اعطػػػػاى حػػػػواهز ضػػػػريبة تصػػػػجعيو إلػػػػ   المصػػػػرع العراقػػػػي هػػػػي قػػػػانوف الضػػػػريبة نػػػػدعو ػػػػػ3
ا ػػحا  عمػاؿ ئولزػؾ الم ػػت اديف أو  لممي  ػات التػي تقػـو بتصػػريؿ القػوى العاممػة

 ظاـ االعالة ئ ر كبار ال ف والمعاقيف.مف ن

نتمنػػػ  مػػػف المي  ػػػات الراعيػػػة لمم ػػػيولية االجتماعيػػػة والتػػػي تعطػػػي صػػػيادئ االيػػػزو  ػػػػ4
لمموا ػػػ ات العالميػػػة لمصػػػركات والمي  ػػػات العاممػػػة اف يػػػديؿ م ػػػالة التػػػوزاف بػػػيف 

 لمية.الدرجات المعتمدئق المتطمبة لمجودئ العا)العمؿ والحيائ العازمية مف القيا ات

وزارئ العمؿ والصيوف االجتماعية اف يكػوف ليػا دورىػا ال عػاؿ مػف يػاؿ م تصػي  ندعو ػ5
العمؿ بػالتركيز عمػ  م ػالة تنظػيـ وقػت العمػؿ واال ػتراحة واالجػازات التػي يح ػؿ 

 عمييا العامؿ.

العمػػػػاؿ ذو  )ات اقيػػػػة الت ػػػػديؽ عمػػػػ  االت اقيػػػػة الدوليػػػػةإلػػػػ   ػػػػػ نػػػػدعو المصػػػػرع العراقػػػػي6
كونيا العاج الناج  لمتوازف بيف  1981ق هي العاـ 156رقـ ) قالعازمية الم يوليات

 العمؿ والحيائ العازمية.
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 المصادر
 بالمغة العربية أول: الكت 

 الكت  العامة: -أ
الو ػػػيط هػػػي التصػػػريعات االجتماعيػػػة" عاقػػػات العمػػػؿ الجماعيػػػة " الكتػػػا   :. د. احمػػػد ح ػػػف البرعػػػي1

 .2006، ، دار النيضة العربية، القاىرئ3النقابات العمالية،ج :ائوؿ
. د. احمد كماؿ احمد: منياج اليدمة االجتماعية هي يدمة الجماعة، مكتبة اليانجي،، القاىرئ، بػا 2

  نة نصر.
ميدانيا وتاريييا وبرامجيا ومناىجيػا، مكتبػة االنجمػو  ػػػ د . ح ف صحاتو  ع اف: اليدمة االجتماعية 3

  نة نصر .الم رية، القاىرئ، با 
، 1.ػػػ د. رعػػد  ػػامي عبػػد الػػرزاؽ التميمػػي: العولمػػة والتنميػػة البصػػرية الم ػػتدامة هػػي الػػوطف العربػػي،ط4

  .2008دار دجمو، االردف،
 .1969برداد،، ، مطبعة المعارؼ2ػػػػ د.  ادؽ ميدي ال عيد: اقت اد وتصري  العمؿ،ط5ػ
 .1973لمكتبة الوطنية، ليبا،د. هتحي المر  اوي: النظرية العامة هي عقد العمؿ، ا ػ6
، مطبعػػة جامعػػة 1صػػرح قػػانوف العمػػؿ العراقػػي" تنظػػيـ عاقػػات العمػػؿ ال رديػػة،ج ػػػػ د. عزيػػز إبػػراىيـ:7ػػػ

 .1975برداد،
،، دار وازػػػؿ لمنصػػػر، 3طػػػػػ د. يالػػػ  عمػػػي الػػػدوادي: صػػػرح قػػػانوف العمػػػؿ وتعدياتػػػو" درا ػػػة مقارنػػػو"، 8

 .2004عماف،
 1967، ، دار القمـ، القاىرئ5العمؿ والتأمينات االجتماعية، ط قانوف :محمد حممي مراد د. ػػ9
 .1958مطبعة المعارؼ، برداد،ػػػ ػد. محمد عزيز: اقت اد العمؿ، 10
لتطػػور اليػػدمات  ةػػػػػ محمػػد كامػػؿ البطريػػؽ: اليدمػػة االجتماعيػػة مينػػة ذات عمػػـ وهػػف" درا ػػة تحميميػػ11

 .1962الم رية، ، مكتبة ائنجمو2االجتماعية وا الي  العمؿ بيا،ط
حقػػػوؽ ، كميػػة الضػػػماف االجتمػػاعي ػ درا ػػة مقارنػػػو، أطروحػػة دكتػػوراهػػػ د. محمػػد مبػػارؾ حجيػػر: 12

 .1956بجامعة القاىرئ، دار الينا لمطباعة والنصر،
 الر ائل والطاريح الجامعية:: 
جامعػة ، نوفالقػا، كميػة اىػداى با ػـ داود الي ػاجي: اليػدمات االجتماعيػة العماليػة، ر ػالة ماج ػتير - 

 .النيريف
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 البحــــوث والـــــدوريات: :ت
ي يف هونتيف أورتيزو  موري ‐إينريكيو روماف  - 1 تنق ؿ الموظ يف هيما بيف الوكاالت، وتحقيؽ التوازف  :اا

الجمعيػة العامػة  ، تقريػربيف العمؿ والحيائ اليا ة هي المنظمػات التابعػة لمنظومػة ائمػـ المتحػدئ
 .2011ال اد ة وال توف، جنيؼ، لدورئلألمـ المتحدئ هي ا

مػػيتمر العمػػؿ ، االقت ػػاد المػػنظـ" منظمػػة العمػػؿ الدوليػػةإلػػ   ػػػػػػػػػػػ االنتقػػاؿ مػػف االقت ػػاد ييػػر المػػنظـ2
ق، 1مكتػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػدولي التقريػػػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػػػامس) ، مػػػػػػػػػػػف منصػػػػػػػػػػػورات103الػػػػػػػػػػػدولي الػػػػػػػػػػػدورئ
 .2014جنيؼ، وي را،

ورصػة عمػؿ ، معايير العمؿ العربية: منظمة العمؿ العربيةاالقت اد يير المنظـ مف ياؿ ادبيات و ػػػ 3
 .2006اطار االقت اد يير المنظـ، دمصؽ، حوؿ دور النقابات هي حماية حقوؽ العماؿ هي

 .2011ق، جنيؼ،31منصورات منظمة العمؿ الدولية بدورتو) ػػػ التوازف بيف العمؿ والحيائ اليا ة:4
لعمالػػػة العربيػػػة لػػػدعـ هػػػرص التصػػػريؿ: منظمػػػة العمػػػؿ العربيػػػة، ػػػػػ النػػػدوئ القوميػػػة حػػػوؿ" ىجػػػرئ وتنقػػػؿ ا5

 .  .21/11/2014ػػػػػ19تونس،
الترم  عم  الحواجز: قابمية التنقؿ  :البرنامم االنمازي لألمـ المتحدئ: 2009ػػػ تقرير التنمية البصرية 6

 .43،صالقاىرئ، مركز معمومات الصرؽ االو ط، امؿ الترزي:البصرية التنمية:، ترجمة
ػ ييػارات نحػو تنميػة بديمػة ونمػو تصػاركي وتضػميني" مقاربػة عماليػة": منظمػة العمػؿ الدوليػة، مصػروع 7

 .2014بيروت، لبناف،، 1تعزيز قدرات منظمة العمؿ الدولية،ط
ق، 65بيف الجن يف هي قم  العمؿ الازؽ، مجمة منظمة العمؿ الدوليػة، ع ) عالـ العمؿ: الم اوائػ  ػػػ8

 .2009وبر،تصريف اوؿ / اكت
/ ائوؿق،كػػػػانوف 66االنتعػػػػاش مػػػػف االزمػػػػة، مجمػػػػة منظمػػػػة العمػػػػؿ الدوليػػػػة، العػػػػدد)عػػػػالـ العمػػػػؿ، ػػػػػػػػ 9

 .2009دي مبر،
، 70االنتعػاش يركػػز عمػ  الوظػازؼ، مجمػػة منظمػة العمػؿ الدولية،العػػددإلػ   عػالـ العمػؿ، التػػرويمػػ 10

 .2011بيروت، اذار / مارس،
 المصادر اللكترونية:ث: 
المو ػػوعة الحػػرئ، صػػبكة المعمومػػات  اويكبيػػدي ازف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ: تقريػػر منصػػور عمػػ  موقػػ التػػو ػػػػ 1

 .https://ar.wikipedia.org/wiki الدولية االنترنيت وعم  الرابط التالي:
العمػػؿ واال ػػرئ يمػػؽ مكػػاف عمػػؿ  ػػديؽ لا ػػرئ: تقريػػر منصػػور لمنظمػػة العمػػؿ الدوليػػة عمػػ  صػػبكة ػػػػ 2

 .www.ilo.org/gedائنترنيت عم  الموق  التالي:  المعمومات الدولية
عم  صبكة المعمومات الدولية  ،2018مارس  15ػػ القرار منصور هي موق   كاي نيوز االيباري هي 3

  https://www.skynewsarabia.comاالنترنيت عم  الرابط التالي:

https://www.skynewsarabia.com/
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، بحػث ائداى التنظيمػي دور ممار ػات التػوازف بػيف العمػؿ والحيػائ مػف أجػؿ تح ػيف :روتيػو باتريصيا 4
  https://www.ersj.euمنصور عم  صبكة المعمومات الدولية االنترنيت عم  الرابط التالي:

ف العمػؿ والحيػائ، بحػث منصػور عمػ  اىمية التػوازف بػي وايروف: هينكاتا  وبراىمانياـو  باتو ميناكصيػػػ 5
 . http://www.iosrjournals.orgصبكة المعمومات الدولية االنترنيت وعم  الرابط التالي:

جػػيـ بيػػرد: تػػوازف الحيػػائ مػػ  العمػػؿ لمقيػػاـ بػػذلؾ الحػػؽ وتجنػػ  الميػػاطر، مقػػاؿ مقبػػوؿ لمنصػػر هػػي  - 6
، منصػػور عمػػ  صػػبكة المعمومػػات الدوليػػة 2006يريػػؼ  ،33مجمػػد ، العمػػؿ اليػػـو مجمػػة عاقػػات

  http://www.worklifebalance.com االنترنيت عم  الرابط التالي:
 :الدولية تالتفاقيا ج:
 ـق.1936ق لعاـ)52ات اقية االجازات مدهوعة االجر رقـ ) .1
 ـق.1981لعاـ ) ق156العماؿ ذو الم يوليات العازمية رقـ ) ػ ات اقية2

 ح: القوانين
 ق.2015) ق ل نة37قانوف العمؿ الناهذ رقـ ).  1
 المصادر بالمفة الجنبية ثانيا: 

 1.Alan Hyde: Employee Oranization and Employment Law in the Changing 

us Labor market: America moves Toward Shorter –Time Jobs, ,universita 

degli   

 studi Catania.    

2.Grzywacz JG, Carlson DS: Conceptualizing work–family balance: 

Implications for practice and research. Advances in Developing Human 

Resources. 2007. 

3..Bruno Caruso: the future of Labour " Traditional models of Social 

protection and a new Constitution of Social Rights ,universita degli studi 

Catania.  
 
4.Jean – Claude Javillier:Droit du Travail,6 Edition, Libeairie General de 
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 :المــــمخــــص
الػػذي  لعازميػػةالمنصػػود لمتػػوازف بػػيف العمػػؿ والحيػػائ ا الػػدورنبحػػث هػػي ىػػذه الدرا ػػة 

مػف نظػاـ عػالمي  هػي ىػذا المجػاؿ هػي ظػؿ مػا ىػو صػاز معبو القطاع اليػاص ي أفيمكف 
جديد يتكمـ عف الم اوائ وتكاهي ال رص بيف الجن ػيف وم ػيوليتيا المصػتركة هػي االرتقػاى 

اال ػت ادئ مػف تصػريعاتيا والتػي تػدؿ مضػامينيا عمػ   بم توى العمؿ واال ػرئ، همػف يػاؿ
االعمػاؿ إلػ   هػي االعمػاؿ الطويمػة االمػد وىػذا ىػو اال ػؿ، امػا بالن ػبةالتوزاف ويا ػة 

والعمػػؿ ، والعمػػؿ الجززػػيو  الق ػػيرئ االمػػدئ همػػف الممكػػف اال ػػت ادئ منيػػا كالعمػػؿ الموقػػت
بتحقيػػػؽ هػػػرص العمػػػؿ لمصػػػبا  العػػػاطميف والبػػػاحثيف عػػػف العمػػػؿ والػػػذيف ليػػػـ ، عػػػف بعػػػد
مػػػ  تمػػػؾ الجيػػػات المصػػػرمة لمقػػػوى وضػػػ  التزامػػػات عإلػػػ   ممػػػا اهضػػػت، رعويػػػة تالتزامػػػا

إلػ   المقررئ لوقت اال ػتراحات واالجػازات التػي ت ضػي العمالية عم  تطبيؽ تمؾ القوانيف
وال ػػامة المينيػػة لتمػػؾ القػػدرات المينيػػة الميىمػػة لمعمػػؿ ، تحقيػػؽ ال ػػحة العماليػػة لمعمػػاؿ

  هي تمؾ المصاري .
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ABSTRACT: 

In this study, we examine the desired role of the balance 

between work and family life that can be played by the private 

sector in this area in light of what is common in the new global 

system that speaks about equality and equality of opportunities 

between the sexes and their common responsibility in improving 

the level of work and family. This is the origin of the content. For 

short-term work, it is possible to take advantage of temporary 

work, part-time work and remote work, by creating employment 

opportunities for unemployed and jobless youth who have 

obligations Of which led to the development of obligations on 

operators of those parties to the forces of labor on the application 

of those laws prescribed time breaks and vacations that are 

conducive to the achievement of workers' health workers, 

occupational safety and for those professional capacities are 

eligible to work in those projects .  


